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zjistěte si počet bodů pomocí sms
občan z územní působnosti mm chomutov zašle jedinou SMS ve tvaru:
CV BODY POZ JménO PříJmení žaDatele ČíslO řP 
na tel. číslo 9020925
•  cenou sms (25 Kč) automaticky uhradíte poplatky a zpět Vám přijde potvrzení registrace žádosti
•  do 3 pracovních dnů obdržíte v sms údaj s počtem bodů a k tomu informaci, že si můžete do konce 

dalšího úředního dne vyzvednout zdarma protokol s výpisem přestupků
Technický poskytovatel: Agmo CZ, s.r.o., telefonický helpdesk: +420 234 718 555

www.chomutov-mesto.cz/sms

aktuální počet bodů

Konec lhůty pro předložení soutěžních návrhů:  
8. 2. 2013, 10,00 hod.

Kompletní soutěžní podmínky budou  
zájemcům poskytnuty do 7. 2. 2013, 10,00 hod.

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Boženy Němcové 552/32
430 01 Chomutov
tel./fax: +420 474 686 303
GSM:   +420 774 245 391
smluvnivztahy@kultura-sport.cz
www.kultura-sport.cz

o nejvýhodnější nabídku pronájmu nebytových prostor za 
účelem zajištění kulturně společenských činností v prostorách 

Kulturně společenského centra, ul. Mostecká, č. p. 5786.

Internetová
televize
Zpravodajství
Kalendář akcí

Aktuální
z Chomutova

informace

také na Facebooku
facebook.com/
echomutov

www.eChomutov.cz
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 téma
 4 SOCIálNí SlUžbY 

SlaVí 20 leT
Už dvě desítky let Chomutov 
poskytuje sociální služby 
prostřednictvím své organizace 
Sociální služby Chomutov 
všem potřebným.

 aktuality
 6 TříKrálOVá SbírKa 

I leTOS pOMůže
Zástupci Charity České 
republiky přinesli na radnici 
zapečetěné kasičky, do 
kterých dobrovolníci od 
6. ledna vybírali příspěvky. 
Za týden se v ulicích města 
vybralo 22 568 korun.

 aktuality
 7 rOdINNÉ zápOleNí 

OdSTarTOValO 
pOHádKaMI 
První akce Rodinného zápolení 
2013 potěšila všechny, kteří 
mají rádi klasické pohádky. 
V SKKS na ně totiž čekalo 
pohádkové odpoledne, během 
kterého na vlastní kůži zažili 
hned několik  příběhů.

 rozhovor
 8 VYTížeNOST areálU 

je pOdle OčeKáVáNí 
VYSOKá
To tvrdí o sportovně 
relaxačním areálu na Zadních 
Vinohradech v rozhovoru 
Věra Flašková, jednatelka 
společnosti Kultura a sport 
Chomutov.

 kultura
 9 přípraVY Na 

fIlHarMONII 
Už STarTUjí 
Koncert více než stohlavého 
orchestru složeného 
z německých amatérských 
i profesionálních hudebníků 
a českých studentů uměleckých 
škol se opět připravuje.

 sport
 10 jablíčKáM CHYbělO 

18 SeKUNd
Pouhých osmnáct sekund 
chybělo nováčkovi Jablíčka 
Chomutov k triumfu na 
14. ročníku futsalového 
Memoriálu Jaroslava 
Svobody.

 fotostrana
 15 TřI KrálOVÉ 

pOžeHNalI MěSTU
Svátek Tří králů 
patří v Chomutově 
symbolickému průvodu tří 
mudrců, kteří procházejí 
městem, aby požehnali jeho 
obyvatelům.  

25. a 26. 1.
druhé kolo prezidentských 
voleb

28. 1.–1. 2.
sbírka oblečení, bot a ložního 
prádla v přízemí magistrátu

31. 1.
poslední termín pro 
podání žádostí o dotace 
na podporované sporty

1. 2.
pololetní prázdniny

zapIšTe SI 
dO dIáře

adOpTUjTe Mě
Částkou 400 Kč přispějte na pokrytí 
nákladů na chov želvy zelenavé.

Pomozte Podkrušnohorskému zooparku 
a adoptujte si některé ze zvířátek. Pokud 
se rozhodnete stát se adoptivním rodi-
čem, stačí vyplnit jednoduchý formulář 
na webových stránkách www.zoopark.cz 
nebo zavolat na telefon 474 624 412.

prVNí 
CHOMUTOVSKý 
ObčáNeK SI dal 
Na čaS
více na straně 6

Primátor Jan Mareš vítá prvního občánka Chomutova.
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Město poskytuje 
sociální služby 
potřebným už 20 let
Už 20 let Chomutov poskytuje sociální služby prostřednictvím své organizace Sociální služby Chomutov 
potřebným z řad seniorů, zdravotně znevýhodněných osob a lidem v tíživé životní situaci. Její dvacetiletá 
historie je protkána řadou změn. „Vždy jsme se snažili reagovat na aktuální problémy a potřeby našich 
stávajících i potenciálních uživatelů, proto se naše služby přizpůsobovaly. Vznikaly nové, některé také 
zanikaly, několikrát se stěhovaly, když původní prostory přestaly vyhovovat,“ uvedla ředitelka Alena 
Tölgová. Organizace má v současné době 175 zaměstnanců, kteří se starají o 1 200 klientů.

ZaČátkY neBYlY 
JeDnODuChé

Příspěvková organizace Měst ský 
ústav sociálních služeb Cho mu tov 
vznikla v roce 1993, kdy převzala ně-
které objekty a služby od tehdejšího 
okresního ústavu sociálních služeb 
a začátky nebyly vůbec jednoduché. 
„Protože to byla úplně nová organi-
zace, ze začátku jsme dělali všichni 
všechno. Já jsem například spolu 
s ekonomkou zpracovávala mzdy, je-
likož mzdová účetní nastupovala až 

za několik měsíců. Protože převzaté 
služby už řadu let předtím fungovaly, 
byli jsme to my, zaměstnanci ředitel-
ství, kteří se s prací seznamovali a od 
stávajících odborníků získávali zku-
šenosti. Teprve později se začaly za-
vádět služby cíleně tak, aby co nej-
více vyhovovaly našim klientům a 
odpovídaly současným standardům,“ 
říká Lenka Straková, která v organi-
zaci pracuje dvacet let.

Změnil se neJen náZeV
Současný název organizace při-

jala na začátku roku 2012. Důvodem 
přejmenování byla nesprávná cha-
rakteristika organizace, název již ne-
vystihoval její aktuální zaměření. 
„Především slovo ústav dávno ne-
vystihovalo naše služby,“ doplňuje 
ředitelka Tölgová. Služby se stále 
zlepšovaly, stávaly se systematičtější 
a hlavně se stabilizoval tým profesi-
onálů. Měnily se i podmínky pro za-
městnance. „Když jsem nastoupila, 
prádlo se sušilo na zahradě nebo 
ve třech sušárnách. Postupně byly 
pračky vyměňovány za větší a mo-
dernější a přibývaly sušičky. Dnes 

máme v prádelně tři objemné pračky 
a dvě sušičky, prádlo se již nesuší 
na sluníčku jako dříve,“ vzpomíná 
Monika Novotná, která nastoupila 
do organizace před osmnácti lety.

ÚsPOra náklaDů
Sociální služby Chomutov nyní 

provozují domov pro seniory, centrum 
denních služeb, sociální centrum, jesle 
a centrum pro osoby se zdravotním 
postižením, azylový dům a dluhovou 
a sociální poradnu. V průběhu dvaceti 
let se služby centralizovaly především 
na Písečnou, což umožnilo úsporu 
provozních nákladů. Organizace tak 
cíleně postupně uvolnila sedm bu-
dov, které město následně nabídlo k 
odkoupení či do pronájmu. Ne za ned
ba telné jsou v posledních deseti le-
tech investice do systému sociálních 
služeb, řada z nich opět přinesla pro-
vozní úspory.

klientům se žiJe léPe 
DíkY inVestiCím

Patří mezi ně rekonstrukce Domu 
s pečovatelskou službou Merkur, re-
konstrukce bývalé mateřské školy na 

Písečné pro potřeby sociálních služeb, 
vybudování místní kaple a přístavba 
společenské místnosti, rekonstrukce 
v domově pro seniory a úprava me-
zigenerační zahrady. „V nové spole-
čenské místnosti máme možnost se 
všichni spolu sejít a nemusíme se už 
mačkat na židlích na chodbě v 5. pa-
tře. Připadali jsme si tehdy jak v auto-
buse, ale dnes je to příjemné posezení 
při akcích, které pro nás zaměstnanci 
připravují,“ chválí si obyvatelka do-
mova pro seniory Marie Kalinová.

■  organizací prošlo 
1 200 pracovníků,

■  vypráno 640 tun prádla, 
■  zkonzumováno potravin 

za 170 milionů korun,

■  na mzdách vyplaceno 
530 milionů korun,

■  zlikvidováno 600 tun 
nebezpečného odpadu,

■  na opravy majetku vynaloženo 
50 milionů korun.

20 leT V číSleCH

Alena Tölgová, ředitelka Sociálních 
služeb Chomutov.
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lenka Straková: pochvala klientů 
je pro nás největší odměnou

Marie Nagyová si ráda zatančí, 
nedostatek mužů vyřešila po svém

Manažerka kvality sociálních slu-
žeb Lenka Straková patří mezi slu-
žebně nejstarší zaměstnance pří-
spěvkové organizace Sociální služby 
Chomutov. Stála u zrodu instituce, za-
čínala jako sociální pracovnice. Nyní 
je stabilizujícím prvkem manage-
mentu, přesto ani na chvilku nezapo-
míná na klienty. Snaží se jim vytvořit 
nejlepší možné podmínky, aby se cítili 
pokud možno jako doma. Je i studnicí 
zajímavých příhod a nevšedních zá-
žitků, které každodenní práce se seni-
ory, zdravotně handicapovanými či so-
ciálně znevýhodněnými lidmi přináší.
Co Vás za dvacet let v praxi nejvíce 
překvapilo?

Je toho moc. Ale nejvíc mě asi pře-
kvapil Mireček. Tedy dnes třiadvace-
tiletý Mirek, který k nám přišel z ko-
jeneckého ústavu ve třech letech. V té 
době nereagoval na podněty, nemlu-
vil. První neartikulované zvuky začal 
vydávat až po dvou letech. Vzala jsem 
Mirka do psychologické poradny, 

kde se mu začali intenzivně věnovat. 
Chlapec nakonec dokončil čtyři třídy 
základní školy. Dnes krásně píše tiska-
cím písmem, umí napsat zprávu v mo-
bilním telefonu a pracuje na počítači. 
A dokonce vede při návštěvách debaty 
s politiky. Má výtvarný talent a měl už 
několik výstav. 
Nezanedbatelnou část klientů tvoří 
senioři, kteří často bývají svérázní. 
Musíte k nim přistupovat velmi in-
dividuálně?

Jinak to ani nejde. Většinou k nám 
senioři přicházejí dobrovolně, po 
zra lé úvaze. Jsou však i tací, kteří 
při chá zejí s pocitem, že se jich pří-
buzní chtějí zbavit. Nosí v sobě pocit 
křivdy, a proto musíme mít takový pří-
stup, aby se i tito muži a ženy u nás cí-
tili dobře a začalo se jim u nás líbit. 
Někteří dokonce říkají, že u nás začali 
znovu žít. A taková pochvala je pro 
nás největší odměnou.
Můžete zmínit konkrétní příklad?

Ano. Jedné paní se k nám skutečně 

vůbec nechtělo. Nakonec nám podě-
kovala s tím, že se jí tu žije příjemně. 
Navíc se stala okrasou domova pro se-
niory, je totiž velmi milá, příjemná, 
atraktivní a vždy upravená. Není se 
proto co divit, že nezůstává nikdy 
sama a vždy se okolo ní točí místní 
muži. Je krásným důkazem přísloví, 
že láska kvete v každém věku. Už si 
ani neumíme představit, že by se na 
delší dobu ocitla bez partnera.
Určitě jste byla svědkem mnohých 
nových lásek u vašich seniorů…

Samozřejmě. Příchodem do do-
mova pro seniory život opravdu ne-
končí. Vztahů tu vzniklo nepřeberně 
a nejen platonických. I senioři mají se-
xuální apetit, ale to je na jiné vyprá-
vění (usměv). 
Soužití seniorů není tedy vždy 
idylou?

Řešíme samozřejmě také situ-
ace, kdy se vzájemné vztahy vyhrotí. 
Zaznamenali jsme například  úmysl-

nou šikanu, kdy jedna z klientek byla 
opakovaně zlá na své spolubydlící. 
Nedala si říct, rozhodli jsme se ji proto 
přestěhovat do garsonky. To však re-
zolutně odmítla, a tak jsme ji přenesli 
i s postelí. Zní to komicky, ale opravdu 
to nešlo jinak.
Zlobí i muži?

I mezi nimi se najdou svérázné po-
vahy. Jeden konzervativní klient nevy-
dýchal, když paní vedoucí přerovnala 
nábytek ve společné kuchyňce. V noci 
vrátil vše na původní místo. Musel 
být opravdu hodně rozčilený, vše totiž 
zvládl sám, ačkoli je na půl těla ochr-
nutý. Problémy si personál užil také 
s příliš žoviálním mužem. Všem ty-
kal a sám vyžadoval, aby mu obyva-
telé domova i zaměstnankyně také ty-
kali. To je ale v rozporu s naší profe-
sionální etikou. Vysvětlovalo se mu to 
jen velmi obtížně, zvlášť naše mladé 
zaměstnankyně si často nevěděly rady 
a propadaly zoufalství.

Mezi nejčipernější obyvatelky 
domova pro seniory na Písečné pa-
tří Marie Nagyová. Je soběstačná, 
spokojená, věčná optimistka. 
I proto je těžké uvěřit, že v březnu 
oslaví 85. narozeniny.
Jak se Vám v domově líbí?

Jsem tu už 14 let a jsem velmi 
spokojená. Donedávna jsem se zú-
častňovala všech rekreací a výletů, 
které pro nás domov organizuje. 
Stále chodím hrát šipky a hlavně 
tancovat, což mě moc baví. Pravdou 
je, že nám při tanci chybějí muži, 
chodí jich jen hrstka. S tím jsem si 

však poradila. Protože v domově 
mám i mladší sestru, se kterou si 
velmi rozumíme, dělám jí v tanci 
partnera. A výborně se shodneme.
Volné chvíle tedy trávíte hlavně 
se sestrou?

Pocházím z početné rodiny. 
Mám šest sester a dva bratry, já 
jsem nejstarší. Sama mám dceru 
a syna, pět vnuků a právě očeká-
váme narození mého pátého prav-
noučete. Takže mě stále někdo na-
vštěvuje. Ze všech rodinných akcí 
i společenských událostí v domově 
mám fotografie, už jsem jich shro-

máždila na tři sta. Takže i kdybych 
zůstala sama, můžu se jimi dlouhé 
hodiny probírat.
Jste stále soběstačná, využíváte 
v domově nějaké služby?

Naštěstí se o sebe stále zvládám 
postarat, jen jednou týdně si pla-
tím uklízečku. Stravuji se v místní 
jídelně, sama se většinou dopra-
vuji i k lékaři. Nyní ale musím na 
krev, a to poprosím o doprovod se-
stru. Je to totiž brzy ráno a já mám 
po amnestii strach, aby mě některý 
z propuštěných vězňů třeba ne-
přepadl.
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KráTCe
Chrání BeZPeČí Dětí
Technické služby zimní měsíce 
využívají k odstranění nevyho-
vujících a nebezpečných herních 
prvků. Z Čechovy ulice tak zmizí 
kolotoč, zeměkoule a houpačka.

semináře PrO 
PODnikatele 
Pro zájemce nejen z řad pod-
nikatelské veřejnosti připravila 
Okresní hospodářská komora 
v Chomutově odborné seminá-
ře na aktuální témata. Více in-
formací na www.ohkcv.cz.

VOlili i nePOhYBliVí 
OBČané
Volební komise s přenosnou 
schránkou navštívila téměř 40 
imobilních obyvatel v Domě 
s pečovatelskou službou Mer-
kur a tím jim umožnila účast 
v prezidentských volbách.

PráZDninOVé 
Bruslení
Prázdninová zábava s občerst-
vením a diskotékou na ledě se 
uskuteční 1. února na zimním 
stadionu.

Tříkrálová sbírka i letos 
pomůže potřebným

Tradiční Tříkrálová sbírka byla 
v Chomutově již ukončena, zástupci 
Charity České republiky přinesli na 
radnici zapečetěné kasičky, do kterých 
dobrovolníci od 6. ledna vybírali pří-
spěvky. Za týden se v ulicích města 
vybralo 22 568 korun. „Jsme rádi, že 
i letos lidé do sbírky přispěli. Charita 

chce prostřednictvím litoměřické die
céze těmito prostředky pomoci soci
álně slabým rodinám, postiženým 
a bezdomovcům,“ uvedl námě stek pri-
mátora Martin Klouda při počítání vý-
těžku. Dobrovolník Jiří Kočan a pas-
torační asistent Josef Filip organizují 
sbírku v Chomutově již deset let. 

Neziskovky mohou nyní žádat o dotace, 
zdrojem není jen město

V rámci projektu Zdravý životní 
styl získala loni Mateřská škola Cho
mu tov dotaci od Ústeckého kraje 
ve výši třiceti tisíc. Za to pořídila 
pro děti z mateřinky Úsměv v ulici 
17. listopadu vybavení tělocvičny. 
„Nové sportovní náčiní pro atletiku 
i kolektivní sporty pomůže dětem 
v lepším rozvoji pohybových doved-
ností,“ řekla ředitelka mateřské školy 
Irena Kopecká. Je to jeden z příkladů 
úspěšně podaných projektů. Nezis
kové organizace mají šanci získat 
prostředky na činnost z krajských pe-

něz z programů jako je Sport, Volný 
čas, Ochrana kulturních památek 
či podpora cizinců. Uzávěrka se již 
blíží, je totiž začátkem února.

Neziskové organizace a orga-
nizace města mohou čerpat dotace 
z Evropského sociálního fondu, pře-
devším na rozvoj znalostí a schop-
ností zaměstnanců, sociální integ-
raci klientů a podporu sociálních slu-
žeb. Další dotační programy na pod-
poru vzdělávání, výzkumu a vývoje, 
sportu a tělovýchovy, prevenci soci-
álně patologických jevů, podporu za-

hraničních rozvojových stipendií na-
bízí Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy a Národní agentura 
evropského vzdělávání NAEP.

Ministerstvo pro místní rozvoj 
nyní nabízí program podpory ne-
státních neziskových organizací pro 
rok 2014. Program je zaměřen na 
ochranu životního prostředí, udr-
žitelný rozvoj, podporu a ochranu 
bezbariérového užívání staveb či 
ochranu spotřebitele.

Stranou v dotacích nezůstává ani 
Chomutov. „Město Chomutov pod-

poruje kulturu, sociální oblast, škol-
ství i sport, a to jak v pravidelných 
činnostech, tak i při příležitosti ko-
nání výjimečných akcí, přehlídek či 
turnajů,“ uvedl primátor města Jan 
Mareš. Do 31. ledna se přijímají žá-
dosti na podporované sporty a do 
28. února na činnost. Zároveň však 
dodává: „Město není jediným zdro-
jem. Úspěšnost akcí je nutné podpo-
řit také z jiných dotačních titulů. Je 
to jen na straně žadatelů, kteří mají 
snahu získat prostředky z více fi-
nančních zdrojů.“

prezidentské 
volby podruhé

Volební místnosti se k prezident-
ské volbě otevřou ještě jednou, a to 
v pátek 25. ledna od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 26. ledna od 8 do 14 ho-
din. Ve druhém kole voleb si lidé bu-
dou vybírat mezi dvěma kandidáty, 
kteří v předchozím kole získali nej-
více hlasů. Volební lístky se při dru-
hém kole neroznášejí do schránek, 
ale voliči je získají až ve volebních 
místnostech. 

první chomutovský 
občánek si dal na čas

O tom, které miminko se narodí 
jako první v novém roce, většinou roz-
hodují minuty. V chomutovské po-
rodnici se od prvních minut 1. ledna 
narodilo už 9 dětí, ale první občá-
nek města Cho mu tova spatřil světlo 
světa až 8. led na jako desátý. Pět minut 
před 14. hodinou se narodila holčička 
Barborka Hejduková s mírami 52 cm 
a 3,8 kg. Doma na ni čeká sestřička 
Terezka, která letos půjde do první třídy.

Zástupci města Chomutova, Ústec
kého kraje a Krajské zdravotní ji při-
šli přivítat do života přímo do porod-
nice. Při té příležitosti mamince Lence 
Kvochové, která se zapsala do pa-
mětní knihy, předal primátor města 
Jan Mareš pět tisíc korun, drobné 
dárky a kytici. „Barborce přeji šťastné 
a spokojené dětství, zdraví a aby pro-
spívala a dělala rodičům jen radost. 
Rodičům pak spoustu trpělivosti,“ řekl 
primátor Mareš. 
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darujte nepotřebné oblečení či ložní prádlo 
Sbírku nepotřebného oblečení a bot 

pro děti i dospělé, ručníků a ložního 
prádla vyhlašuje město Chomutov. 
„Většina z nás má v domácnostech 
věci, které nepotřebuje. Přitom jsou za-
chovalé a potřebným by mohly po-
moci a sloužit,“ řekl náměstek primá-
tora Martin Klouda. Sociální pracov-

nice věci roztřídí a zajistí jejich pře-
dání sociálně slabým rodinám a pří-
padně i neziskovým organizacím, aby 
pomohly opravdu tam, kde jsou zapo-
třebí. Veřejná sbírka je vyhlášena od 
pondělí 28. ledna do pátku 1. února. 

„Plánujeme takové sbírky vyhla-
šovat pravidelně minimálně jednou 

ročně,“ uvedl náměstek Klouda. Mezi 
sociálně potřebnými rodinami je zá-
jem nejen o oblečení a obuv pro děti 
i dospělé, ale také ve větší míře o do-
mácí textil, jako jsou ručníky a ložní 
prádlo. „Přijímat budeme jen čisté a 
nepotrhané věci, které mohou našim 
klientům v jejich nelehké situaci po-

moci,“ upřesnila vedoucí odboru soci-
álních věcí Kamila Faiglová. Pro po-
třeby sbírky budou ve vstupní hale ma-
gistrátu ve Zborovské ulici za podatel-
nou umístěny 2 modré kontejnery, do 
kterých bude možné přinesené věci od-
ložit po celý uvedený týden, a to v pra-
covní době magistrátu od 8 hodin.

SKKS vítá nevidomé 
už víc než deset let

Chomutovská pobočka Sjed no
ce né organizace nevidomých a sla-
bozrakých ČR má svou klubovnu 
v Dří novské ulici. Jednou měsíčně 
s výjimkou prázdnin se ale její čle-
nové scházejí také ve Středisku kni-
hovnických a kulturních služeb.

Partnerství SONS a SKKS začalo 
před více než deseti lety, a to společ-
nou prací při nahrávání kazet s re-
gionální tematikou pro zvukovou 
knihovnu. Přes účast na Dni otevře-
ných dveří pak spolupráce přerostla 
v pravidelné pořady kulturního, 
vzdělávacího či zábavného charak-
teru. Místnost a propagaci zajišťuje 
SKKS, organizaci setkání a jejich 
program má od samého začátku na 
starosti Olga Hanzlíková, která tuto 
činnost dříve vykonávala z pozice 
zaměstnankyně a nyní v ní pokra-
čuje, přestože je v důchodu. Zajistila 
bezpočet hostů, většinou místních, 
kteří měli co říci k různým zajíma-

vým tématům. Se zrakově postiže-
nými se tak setkali a o vědomosti 
a zážitky ze svého oboru se s nimi 
podělili například zápasník Bohumil 
Kubát, malíř Václav Suchopárek, li-
terární znalec Zdeněk Hejna, zoolog 
Přemysl Rabas, znalec přírody Jiří 
Roth nebo numismatik Václav Pinta. 
„Vždy se jedná o program na tři ho-
diny, který je tak zajímavý, že si ani 
nepopovídáme mezi sebou,“ směje 
se Waltraud Fuková, předsedkyně 
chomutovské pobočky. „Často nám 
chodí zazpívat dětičky ze školy nebo 
z dětského domova, nejednou bylo 
součástí programu i autorské čtení li-
terátů z Chomutovského čtyřlístku,“ 
dodává.

V závěru roku 2012 členové 
SONS oslavili deset let pravidelné 
spolupráce s SKKS. Připomněli si 
všechny proběhlé akce a poděkovali 
organizátorce Olze Hanzlíkové za 
dlouholetou práci v jejich prospěch.

rodinné zápolení odstartovalo 
pohádkovým odpolednem

První akce Rodinného zápolení 
2013 potěšila všechny, kteří mají rádi 
klasické pohádky. Ve Středisku kni-
hovnických a kulturních služeb na ně 
totiž čekalo pohádkové odpoledne, 
během kterého na vlastní kůži zažili 
hned několik fantastických příběhů. 
„Celý den jsme pojali jako pohádku 
o kohoutkovi a slepičce, a tak děti 
musely obejít šest stanovišť a za spl-
něné úkoly pak směňovaly potřebné 
věci, tak jako v pohádce,“ prozradila 
Kamila Jonášová z SKKS. Jednotlivá 
stanoviště byla rovněž koncipována 
jako pohádková zastavení. „Je tady 
stanoviště věnované princi Bajajovi, 
Červené Karkulce, Šípkové Růžence 
či třeba perníkové chaloupce,“ dodala 

Kamila Jonášová. Děti a jejich rodiče 
tak během plnění úkolů nahlédli do 
domečku Karkulčiny babičky, kde se v 
posteli válel líný vlk. Oloupali trochu 

perníčku z chaloupky baby Jagy, které 
ti nejodvážnější sedli na lopatu. A taky 
nakrmili věčně hladového Otesánka. 
Koho cesta po pohádkách unavila, 

mohl si sednout do velkého sálu a po-
těšit se divadlem.

Dnem pohádek odstartoval třetí 
ročník Rodinného zápolení, který ten-
tokrát obsáhne šestnáct soutěžních 
akcí a organizátoři slibují i několik 
bonusových úkolů. „Přeji si, aby se 
k naší soutěži rodiny rády vracely, ať 
už ty chomutovské, nebo přespolní, 
a aby dále prostřednictvím Rodinného 
zápolení poznávaly Chomutov a svým 
zájmem potvrdily, že v našem městě 
se dá dobře žít a trávit volný čas,“ vy-
slovil při příležitosti začátku nového 
ročníku přání primátor města Jan 
Mareš, který doufá, že si i v tomto roč-
níku koza Róza a kozlík Rozmarýnek 
najdou mnoho nových kamarádů. 

děti zažily 
nevšední zápisy

Pět set šedesát dětí nastoupí 
v chomutovských základních ško-
lách v září do první třídy. Jejich 
první cesta do školy byla většinou 
neobvyklá. Vítaly je pohádkové po-
stavičky. Například v ZŠ Písečná 
hned po vstupu se dětí i jejich ro-
dičů ujali šaškové či princezny. 
„Matematické dovednosti děti před-
váděly učitelkám převlečeným za 
vodníky,“ popisuje atmosféru ředi-
tel školy Karel Poláček. 

Pohádkové téma připravila škola 
na Zahradní. I tam známé postavičky 
provázely děti při plnění úkolů. 
Po dobně se přišli zapsat i budoucí 
žáci základní školy v Kadaňské 
ulici. „Díky pohádkám se i těm nej-
stydlivějším dětem rozvázal jazyk. 
Písničkou třeba vzbudily Šípkovou 
Růženku,“ řekla zástupkyně ředi-
telky Sabina Fiedlerová.

K povinnému zápisu do své spá-
dové školy nedorazilo 213 dětí. 
„Mohou být buď zapsány na jiné 
škole podle volby rodičů nebo se 
přihlásí později a budou zapsány 
dodatečně,“ vysvětlila vedoucí od-
boru školství magistrátu Dagmar 
Mikovcová.
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V minulém roce společnost 
Kultura a sport Chomutov pře-
vzala poslední objekty z are-
álu na Zadních Vinohradech. 
Znamená to pro Vás úlevu?

Převzetí jednotlivých objektů 
bylo naopak počátkem zvýšených ná-
roků na zaměstnance společnosti. 
Parametry všech nových zařízení se 
diametrálně liší od desítek let starých 
budov, které byly k obdobným čin-
nostem využívány. Pracovníci přechá-
zeli na zcela nové a moderní provozy, 
a tak úlevu pocítíme, až si nové tech-
nologie zcela osvojí.
Bylo pro Kulturu a sport 
Chomutov praktické postupné 
předávání objektů?

Časový harmonogram předávání 
objektů do správy společnosti byl se-
staven tak, aby jejich běžní uživatelé 
mohli takřka bez přerušení využívat 
služeb nových objektů. Jednorázové 
otevření všech zařízení najednou by 
bylo nereálné.
I když už je vše předáno, předpo-
kládám, že pro Vás práce ještě ne-
končí. Tak velký projekt určitě 
bude ještě nějakou dobu doznívat…

Nedostatky se pochopitelně tak 
rozsáhlému projektu nemohou vy-
hnout. V současnosti probíhají rekla-
mační řízení, která si kladou za cíl zá-
vady odstranit. Se zaměstnanci zase 

řešíme problémy provozního charak-
teru. Velkou pomocí jsou pro nás ná-
vštěvníci kina i sportovišť, kteří nás 
na některé z nich upozorní.
Jak zatím hodnotíte odezvu uži-
vatelů služeb areálu na Zadních 
Vinohradech?

Ačkoliv se před dokončením are-
álu objevovaly mnohé výtky k jeho 
poloze či výbavě, vytíženost jednot-
livých zařízení je až překvapivě vy-
soká, což samozřejmě znovu klade 
zvýšené nároky na naše zaměstnance.
Který z provozů je nejnavštěvo-
vanější?

V zimním období je to bezkon-
kurenčně plavecký areál. Během ví-
kendu jej běžně navštíví až tisíc osob 
denně. Důkazem je množství aut na 
parkovišti na Zadních Vinohradech. 
Nelze opominout ani zimní stadion, 
který je od časných ranních hodin až 
do pozdního večera využíván klubem 
Piráti Chomutov, krasobruslaři i řadou 
amatérských hokejových týmů.
I když většina objektů má své 
pravidelné využití, pořádá 
Kultura a sport nejrůznější akce, 

které vedou k dalšímu oživení 
Zadních Vinohrad. Prozradíte, 
co se chystá na rok 2013?

Tradičními se staly akce, které 
jsou situovány v nejdříve otevřených 
objektech, tedy v kině a na zimním 
stadionu. Na ledové ploše se již po-

druhé rozloučili bruslaři se starým ro-
kem. Letos jich dorazilo na šest sto-
vek a věříme, že v roce 2013 toto 
číslo překonáme. V kině se uskuteční 
další živé přenosy a záznamy kon-
certů vážné i populární hudby či ob-
líbený festival outdoorových filmů 
Expediční kamera. Pro návštěvníky 
krátce otevřeného Aquasvěta jsme 
připravili například rodinnou akci 
Vánoční šupina a díky pozitivním 
ohlasům předpokládáme, že ji zopa-
kujeme na Vánoce i letos. Novinkou 
bude projekt Prázdniny v Aquasvětě 
zaměřený na výuku plavání pod od-
borným dohledem.
A mohou se sportovní či kulturní 
nadšenci těšit i na nějaké velké udá-
losti, jako bylo finále juniorské hoke-
jové ligy, florbalová Severská výzva 
či reprezentace ČR v basketbale?

Jako místní patriotka v první řadě 
věřím, že díky Pirátům Chomutov bu-
deme moci i v příští sezoně sledo-
vat zápasy nejvyšší hokejové soutěže. 
Samotné mimořádné sportovní udá-
losti jsou vždy záležitostí jednotlivých 
sportovních svazů. Naše společnost 
usiluje především o to, aby podmínky, 
které realizace podobných akcí vyža-
dují, byly co nejlepší. Špičková spor-
toviště proto nenabízí jen areál Zadní 
Vinohrady. V minulých dnech byl 
společnosti oficiálně doručen certifi-
kát basketbalové haly, jímž basketba-
lový svaz potvrzuje zařazení objektu 
do kategorie A umožňující pořádání 
špičkových mezinárodních akcí.
Sportovní objekty nejsou určeny jen 
profesionálům, ale konají se v nich 
i sportovní aktivity pro veřejnost. 
Můžete nastínit jejich nabídku?

Ve sportovní hale nabízíme spor-
tovní aktivity pro všechny generace. 
Specializovaná cvičení jsou zaměřena 
na rodiny s dětmi, seniory i děti a mlá-
dež. Oblíbené jsou lekce spinningu 
i další pohybové aktivity. Příznivci 
zimních sportů mohou využívat ho-
diny veřejného bruslení a pro ty, co 
dávají přednost vodním hrátkám, jsme 
připravili permanentní vstupenky do 
Aquasvěta i samostatné vstupenky 
do sportovního bazénu určené hlavně 
kondičním plavcům.

VelKou pomocí jsou pro nás 
náVštěVníci Kina i sportoVišť, Kteří nás 
na problémy upozorní.

V listopadu loňského roku se předáním Aquasvěta do správy společnosti Kultura a sport Chomutov uzavřela 
čtyřletá epizoda historie Chomutova, jež byla ve znamení výstavby sportovně relaxačního areálu na Zadních Vi-
nohradech. S převzetím plaveckého stánku společnost vstoupila do nové etapy ve své existenci. Jak se s nový-
mi stavbami a provozy srovnala a co nabídne v letošním roce, jsme se zeptali její jednatelky Věry Flaškové.

Věra flašková:

Vytíženost areálu je 
podle očekávání vysoká

Věra Flašková v technologickém zázemí Aquasvěta.
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Hudební cesta kolem světa 
začíná v SKKS v řecku 

přípravy na letní filharmonii startují už v zimě 

Netradiční novinku si přede-
vším pro příznivce etnické hudby 
připravilo Středisko knihovnických 
a kulturních služeb. Na konci ledna 
zde startuje cyklus hudebních ve-
čerů Setkání se světovou hudbou. 
„V něm se představí hudba jednot-
livých zemí spolu s vyprávěním 
o životě příslušného národa,“ řekla 
Helena Čermáková, vedoucí oddě-

lení kultury SKKS. Dodala, že tyto 
pořady se budou konat jedenkrát za 
dva měsíce. 

První koncert z cyklu, který je 
přichystán na 29. ledna, bude vě-
nován řecké kultuře. Její typic-
kou hudbu zde bude prezentovat 
pražská skupina Akropolis. „Hrají 
především tradiční lidovou řec-
kou hudbu, ale také písně v no-

vých moderních aranžmá,“ dodala 
Čermáková a prozradila, že dále 
se mohou návštěvníci těchto ve-
čerů těšit i na irskou hudbu doplně-
nou diashow Věry Kláskové či na 
šansoniéra Petra Mikesku, zástupce 
francouzské kultury. 

Chybět však nebude ani hudba 
mimoevropská. Na západní břehy 
Afriky pozve návštěvníky SKKS 

skupina Taratibu. Připravena je 
i ochutnávka brazilské hudby pro-
střednictvím zpěvačky Vesny 
Cáceres, japonské duchovní hudby 
v podání uskupení Yamuna či ži-
dovských písní od známých 
Meno rah. Kdo není příliš muzi-
kální typ, neměl by si nechat ujít 
taneční vystoupení s tematikou 
Dálného východu. 

V loňském roce letní filharmonie 
přesvědčila návštěvníky letního kina, 
že vážná hudba nepatří jen do zavře-
ných sálů. Koncert více než stohla-
vého orchestru složeného z němec-
kých amatérských i profesionálních 
hudebníků a českých studentů umě-

leckých škol dokázal, že otevřené 
nebe vážné hudbě i jejím poslucha-
čům svědčí. „Odezva z koncertu 
v let ním kině byla úžasná. Dokonce 
spousta německých muzikantů mlu-
vila o tom, že vrchol společné práce 
byl skutečně až v Cho mu tově,“ řekl 

ke koncertu Karel Žižka, ředitel ZUŠ 
T. G. Masaryka. 

Škola už zahájila přípravy na 
druhý ročník letní filharmonie, který 
kromě Chemnitzu a Chomutova 
nově zavede muzikanty i do Dráž
ďan. V současné době probíhají 

jednání nad repertoárem i výběr 
vhodných adeptů. „Žáci se sami hlásí 
v mno hem větší míře, a to jak žáci 
z naší školy, tak ze ZUŠ v Kadani 
a Klášterci nad Ohří. Samozřejmě 
vždy vycházíme z předpokladu, že 
žák musí být schopen daný reper-
toár zvládnout,“ dodal Žižka a pro-
zradil, že se chystají i další změny. 
„Orchestr bude kromě Chemnitzu 
zkoušet dva dny na chomutovském 
náměstí. Navíc se v letošním roce 
připojí i zpěváci ze sboru chomutov-
ského gymnázia.“

Naopak jedna věc se nezmění, 
což určitě potěší všechny účastníky 
loňského ročníku. „Švédská diri-
gentka Kajsa Boström, která vedla 
orchestr v loňském roce, se stala 
v tomto ročním mezidobí maminkou. 
Práce s orchestrem letní filharmonie 
ji ale natolik zaujala a dále láká, že 
nám přislíbila opět svoji účast,“ pro-
zradil ředitel ZUŠ, že švédský živel 
z minulého roku chybět nebude. 

Ačkoliv Café Atrium není ka-
várna primárně zaměřená na cizí 
kultury, často se tu s nimi potká-
váme. Chutě, vůně i tradice exo
tických kultur mají v kavárně svůj 
prostor. Naposledy patřil večer in-
dickému tanci v podání skupiny 
Sadhana. „Jsme velice rádi, že si ta-
nečnice naši kavárnu pro své vy-
stoupení zvolily. Dokonce nás samy 
kontaktovaly, což dokládá skuteč-
nost, že Café Atrium se stalo kul-
turní stálicí Chomutova,“ řekla 
Martina Řápková, manažerka PR 
Café Atrium.

Taneční skupina Sadhana před-
vedla v kavárně uchvacující vystou-
pení přesně v duchu svého názvu. 
„Název Sadhana v překladu zna-

mená naplnění života. Inspirací pro 
název nám bylo dílo bengálského 
básníka Thákura,“ vysvětlila Zuzana 
Vávrová, jež skupinu založila spo-
lečně s Alenou Hubcejovou. Obě se 
orientálnímu tanci věnují už čtyři 
roky. „Přilákala mne k němu taneční 
orientální show pořádaná v SKKS. 
Po jejím zhlédnutí jsem se přihlá-
sila do kurzu břišního tance,“ vzpo-
míná Vávrová, kterou společně 
s Hubcejovou zaujal orientální tanec 
ladností, lehkostí a zvýrazněním žen-
ské křehkosti a krásy. Koho takový 
popis tance zaujal, může se přesvěd-
čit na vlastní oči 5. března při dalším 
vystoupení v Café Atrium. Tentokrát 
bude věnováno východnímu folklor-
nímu stylu tance.

Café atrium 
tančilo v indických 
rytmech
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sParťané krOk 
OD Final FOur 
Chlapce ze Sparty Chomutov 
U16 dělí od Final four dva body. 
Pokud 27. ledna dvakrát remizují 
nebo alespoň jednou vyhrají, 
dostanou se mezi čtyři nejlepší 
týmy první celostátní ligy juniorů 
ve futsalu. 

300 karamBOlů 
na JeDen náBěh 
1. Karambol klub Chomutov 
sice se silným soupeřem ze Žiž-
kova prohrál, ale individuál-
ní úspěch si připsal Radoslav 
Mlýnek. Zahrál na jeden ná-
běh za třicet pět minut 300 ka-
rambolů. 

háZenkářkY 
V semiFinále ČP
Národní házenkářky SK  Cho-
mutov NH pokračují do semifi-
nále Českého poháru. Ve čtvrt-
finále přehrály Spoje Praha, Ža-
tec i Modřany. Modřanskou 
brankářku Duškovou vyhnaly 
z brány už po prvním poločase. 

náBOr DO aikiDa 
V únoru a březnu každý čtvr-
tek a pátek od 19 do 21 hodin 
mohou zájemci využít nábo-
ru Aikida Chomutov a vyzkou-
šet si až tři lekce tohoto bojo-
vého umění zdarma. Trénin-
ky se konají ve sklepních pro-
storách Domu dětí a mládeže 
Chomutov. 

KráTCe

jablíčkám chybělo 18 sekund 

levhartí mladíci se 
prokousali do extraligy

Pouhých osmnáct sekund chy-
bělo nováčkovi Jablíčka Chomutov 
k triumfu na 14. ročníku futsalo-
vého Memoriálu Jaroslava Svobody. 
Jenže nakonec se raduje obhájce tro-
feje LoKo. „Letošní ročník byl od 
prvního do posledního zápasu velmi 
vyrovnaný. Každý tým chtěl postou-
pit, a tak jsme viděli skutečně kva-
litní zápasy,“ chválil úroveň memo-
riálu Jiří Kupec, předseda CHLMF, 
jež memoriál pořádá na památku 
tragicky zesnulého kamaráda mnoha 

chomutovských futsalistů.
I když napínavá utkání byla k vi-

dění už v základních skupinách, nej-
větší drama přinesly dva poslední 
zápasy. Semifinálový souboj mezi 
Jablíčky a Briso, kdy druhý jmeno-
vaný tým vyrovnal půl minuty před 
koncem utkání a poslal tak zápas do 
penalt, byl sportovní ochutnávkou. 
Finálový střet totiž měl ještě drama-
tičtější koncovku.

Jablíčka vedla v zápase už 2:0 
a jejich hráči vzápětí přidali další gól 

při power play LoKo. Obhájce titulu 
však nepanikařil a brankáře zpět do 
hry nepovolal. „Můj syn Petr a Jakub 
Kilián jsou hráči z nejvyšší futsa-
lové ligy, kteří takové situace znají. 
Byl jsem klidný,“ řekl trenér LoKo 
Petr Tichý starší. Hráči se mu za dů-
věru odvděčili a necelých dvacet se-
kund před koncem srovnali na 3:3. 
Finálový zápas musely rozhodnout 
pokutové kopy. Teprve v deváté sé-
rii poslal Matěj Dolejška míč jen do 
břevna a rozhodl tak o úspěchu LoKo. 

Systematická práce s mládeží v 
klubu BK Levharti Chomutov začíná 
nést své ovoce. A to hned v podobě 
dvojnásobného úspěchu. Týmy lev-
hartích mladíků U14 a U15 totiž vy-
bojovaly účast v letošní extralize. 

Mladší z obou týmů vykročil za 
extraligou z žákovské ligy především 
na své palubovce. „V domácím pro-
středí si Chomutovští dokázali pora-
dit se všemi soupeři a s nepořízenou 
odtud odjely i týmy, které se rovněž 
do extraligy kvalifikovaly,“ připomněl 
Jindřich Svojanovský, šéftrenér úseku 
mládeže a trenér U14, kterého mrze lo, 
že naopak na půdě silných soupe řů 

jeho svěřenci neuspěli. Proto do extra-
ligové části vstupují s vyrovnanou bi-
lancí tří vítězství a tří porážek, které 
znamenají průběžné páté místo v ta-
bulce. Trenéra Svojanovského těší 
i skutečnost, že v posledním domá-
cím zápase se šest hráčů dostalo přes 
10 bodů: „Je vidět, že v extralize bu-
deme moci hrozit soupeřům z více 
než jen dvou či tří postů.“ Mladší 
žáci Levhartů nastoupili poprvé do 
ex tra ligy v sobotu 19. ledna proti 
USK Praha. 

Velkým úspěchem je i postup 
žáků U15 do extraligové části, pro-
tože chlapci se v základní skupině po-

týkali s mírně nevyrovnanými vý-
kony. Přesto se zkušenému trenérovi 
Doksanskému nakonec podařilo při-
vést své svěřence mezi nejlepších 
dvanáct týmů, byť na posledním místě 
tabulky. V extraligové části si zatím 
Levharti U15 po dvou kolech připsali 
jednu výhru a jednu porážku. 

Sportovcům kraluje Simona

Vyhlášení výsledků ankety Nej
ús pěšnější sportovec Cho mu tov ska 
přivedlo do sálu městského diva-
dla plejádu vynikajících sportovců 
v čele se sedminásobnou medailist-
kou z mistrovství Evropy, bronzovou 

z mistrovství světa a desátou z olym-
piády Simonou Baumrtovou. Nebylo 
žádným překvapením, že právě ona 
počtvrté za sebou usedla na pomy-
slný trůn, když ještě předtím kralo-
vala mládežnické kategorii.

Nejlepší česká plavkyně součas-
nosti si pro cenu narozdíl od loňska, 
kdy ji do divadla nepustila nemoc, při-
šla osobně. Stala se tak nejen králov-
nou sportovců a hvězdou hlasování 
čtenářů pořádajícího Chomutovského 
deníku, ale vzhledem ke své kráse, 
mládí a vyzařující pozitivní energii oz-
dobou celého večera. „Splnila jsem si 
v loňském roce vše, čeho jsem v pla-
vání chtěla dosáhnout,“ řekla na pó-
diu. Jedním z partnerů ankety je 
i město Chomutov, a tak cenu Simoně 
předával i primátor Jan Mareš (na 
snímku vpravo), který tak vítězce už 
poněkolikáté poblahopřál a poděkoval 
za vynikající reprezentaci města.

Zastoupení v popředí tří kategorií 
měli hokejoví Piráti. Podle očekávání 
vyhráli kategorii kolektivů, Matúš 
Kostúr obsadil druhé, David Hruška 
čtvrté a Lukáš Pulpán šesté místo mezi 

jednotlivci a na druhém místě katego-
rie mládežnických kolektivů skončili 
junioři. Překvapili druholigoví flor-
balisté Kati Kadaň, a to umístěním 
Robina Cioty na páté a týmu na druhé 
příčce. Třetí mezi družstvy skončili 
basketbaloví Levharti, jejichž nejvý-
raznější persona, kapitán a asistent tre-
néra Pavel Staněk obsadil mezi jed-
notlivci sedmé místo. Bronzovým jed-
notlivcem se stala národní házenkářka 
Kristýna Kostková.

V mládežnických kategoriích na 
sebe výrazně upozornili vzpěrači VTŽ 
Chomutov, jejichž starší žáci vybojo-
vali prvenství mezi kolektivy a Lukáš 
Kříž, Jakub Drnec a Kryštof Tomeček 
obsadili čelo pořadí jednotlivců. Až na 
čtvrté místo této kategorie poslalo hla-
sování Tomáše Frantu, který má na-
šlápnuto ke stejně oslnivé kariéře jako 
Simona Baumrtová. 
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kraDli na skláDCe
Na městskou skládku si v jeden 
den přišli pro železo hned čty-
ři lapkové. První dvojice si na-
ložila plnou kárku, druzí dva si 
mezi železným materiálem ne-
stihli ani vybrat a už jim strážní-
ci vypisovali pokutové bloky. 

BYl DOPaDen 
Při Útěku
Mladíka na útěku se podařilo za-
držet strážníkům hned v prvních 
dnech letošního roku. Při kontro-
le sedmnáctiletého hocha na Pí-
sečné vyšlo najevo, že utekl z vý-
chovného ústavu a pátrá po něm 
policie. Skončil tedy na služebně.

kDOsi rOZháZel 
PYtlíkY s Fekáliemi
Na prostranství před domem 
v Bezručově ulici se objevil vel-
mi neobvyklý druh odpadu. 
Kdosi tam totiž rozházel pytlí-
ky plné lidských exkrementů. 
Přestože strážníci okamžitě za-
čali pátrat po pachateli, nepo-
dařilo se jim ho zjistit.

slaVili PříChOD 
matkY Z kriminálu
Příchod matky z kriminálu v noci 
velmi hlučně slavili nájemníci 
jednoho z bytů na cho mutov-
ském sídlišti. Že velmi nahlas 
puštěnou hudbou ruší ostatní, je 
vůbec nezajímalo. Třiadvacetile-
tá majitelka bytu dostala pokutu.

VlOuPali se 
DO sPOrtOViště
Do budovy sportovního areálu 
Duha v Cihlářské ulici se kdo-
si vloupal. Zanechal za sebou 
rozbité dveře a ukradl čtyři lah-
ve fernetu a nádobu s drobný-
mi mincemi. Přestože se hlídky 
okamžitě vydaly do okolních 
ulic, pachatele nenašly. 

MěSTSKá pOlICIeKomfortní autobus 
zaujal cestující 

Městská policie má 
stovky fanoušků

Dopravní podnik měst Chomutova 
a Jirkova v uplynulých dnech testoval 
nový dálkový autobus Irisbus Iveco 
Magelys. Jeho předností je především 
luxusní cestování. Proto se autobus 
objevil na lince do Prahy i na několika 
regionálních linkách. „Nehodnotili 
jsme ho jen my, ale o sdělení názoru 
jsme požádali i cestující,“ řekl ředitel 
divize linkové dopravy Milan Toms.

„Autobus je velmi prostorný 
a komfortní. Každé sedadlo má svůj 
bezpečnostní pás a je elektronicky 
ovladatelné. Samozřejmostí je kli-
matizace, toalety, DVD přehrávač se 
2 monitory či kávovar,“ popisuje vý-
hody autobusu Toms. V autobuse 
se dá i pohodlně spát, modrá světla 
v podlaze totiž neruší. Cestující mo-
hou také použít osvětlený stolek zabu-
dovaný v zadní části předního seda-
dla. „To mohou využít hlavně klienti, 
kteří si cestu krátí čtením knih,“ do-
dává Toms. Magelys má o 40 procent 

více prosklených ploch než jiné auto-
busy, proto pasažér může získat pocit, 
že se nachází uprostřed krajiny.

Vysokou úroveň potvrdili samotní 
cestující. „Uvnitř autobusu nezvyklý 
komfort, pohodlné sedačky a ten 
krásný výhled z autobusu. Jedním slo-
vem nádhera. Za mě tomuto auto-
busu jednoznačně palec nahoru,“ po-
chvaloval si jeden z nich. Autobus sa-
mozřejmě splňuje všechny bezpeč-
nostní parametry a evropské stan-

dardy. Nechybí mu kamerový sys-
tém či varování při vyjetí z jízdního 
pruhu. „Tento typ vozu disponuje vyš-
ším komfortem, než je běžný stan-
dard. Takový komfort samozřejmě 
není zadarmo. Jedná se o pořizo-
vací cenu a provozní náklady, pro-
tože vůz neumožňuje přepravovat sto-
jící osoby a to v našich podmínkách 
značně omezuje možnost vypravení 
na některé linky,“ zhodnotil vůz ředi-
tel divize.  

Osm set. Přes toto číslo se pře-
houpl počet fanoušků městské policie 
na facebooku. „Tak takový zájem ze 
strany veřejnosti jsme rozhodně neče-
kali,“ přiznal náměstek primátora a ve-
litel městské policie Jan Řehák.

Na facebooku se skoro denně obje-
vují nejdůležitější či nejzajímavější in-

formace a řada fotografií z každodenní 
práce strážníků. „Na stránce zveřej-
ňujeme také informace, kde se měří 
rychlost,“ přibližuje obsah Řehák. 
Lidé se zajímají o projekt Váš strážník 
a na facebooku se ptají na parkování, 
rušení nočního klidu a další problémy 
spojené s veřejným pořádkem.

Téměř denně přibývají noví fa-
noušci. „Je jasně vidět, že lidé mají 
zájem získávat zprávy o práci měst-
ské policie. Z některých komentářů 
je patrné, že Chomutované dosud ne-
měli ani tušení, jak rozsáhlá je naše 
činnost,“ řekl ředitel městské poli-
cie Vít Šulc.

Kompost se díky drtiči dostane k lidem rychleji
Kompost pro zahrádkáře i ke 

hnojení městských záhonů vzniká 
rychleji. Technické služby totiž za-
koupily drtič bioodpadu Zago, který 
výrazně urychluje proces zrání bio-
odpadu v aerobním fermentoru a zá-
roveň zvyšuje kapacitu kompostárny. 
„O vzniklý kvalitní kompost lidé 
projevili obrovský zájem. S novým 
drtičem budeme schopni uspoko-
jit více zahrádkářů,” uvedl náměstek 
primátora Martin Klouda.

Nový stroj slouží k drcení a mí-
chání substrátu ke kompostování, 
tedy menších větví, posekané trávy 

či zbytků ovoce a zeleniny. „Řezání 
a zároveň míchání zajišťují čtyři ho-
rizontálně umístění takzvaní šneci,“ 
vysvětlil vedoucí úseku odpadového 
hospodářství Marek Pohl.

Odpad drcením upravený na ve-
likost maximálně dvou centime-
trů se přesune do fermentoru, který 
ho zahřívá, provzdušňuje a hygie-
nizuje. Tento proces trvá dva dny, 
díky drtiči se může tato doba o ně-
kolik hodin zkrátit. Na vyhrazené 
ploše kompostárny pak kompost 
dozrává asi půl roku a stává se z něj 
kvalitní kompost plný živin ke hno-

jení zahrad a záhonů.
Technické služby vydávají kom-

post majitelům zahrádek zdarma. 

Každý si může pro kompost při-
jet šestkrát za rok. Platí jen poplatek 
36 korun za vážení vozu. 
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VYrOBili si uČeBní 
POmůCku
Více než metr vysokou kostru lid-
ského těla z tvrdého papíru složili 
vlastními silami žáci ze  ZŠ Kadaň-
ská. Pomůže jim při přírodopisu.

skauti BuDOu 
VáZat uZlY
Chomutovští skauti se zúčast-
ní soutěže Zlatý uzel v Kada-
ni. Osmnáctý ročník okresního 
kola soutěže ve vázání uzlů se 
uskuteční 23. února. 

VarOVali Je PřeD 
neBeZPeČím
Pro studenty střední průmyslo-
vé školy přichystali jejich kan-
toři preventivní den, v rám-
ci něhož se dozvěděli o škodli-
vosti závislostí či o kyberšikaně.

BásniČkY reCitOVali 
V němČině
Recitační soutěž pořádaná ZŠ na 
Zahradní prověřila znalosti ně-
meckých básní žáků chomutov-
ských škol. Zástupci z Písečné se 
umístili na prvním a třetím místě. 

Ve škOle sPali i rODiČe
Tradiční spaní ve škole si páťáci 
ZŠ ve Školní ulici tentokrát zpes-
třili. Pozvali i své rodiče, kteří se 
spolu s dětmi utkali ve vybíjené. 

KráTCe

Ekonomika, stavebnictví, ob-
chod, zdravotnictví. Ptáte se, co ma jí 
tato čtyři od vě tví spo leč ného? Od 
1. září 2012 jsou to pilíře střední ško ly 
ESOZ, jež vznikla sloučením Střední 
školy energetické a stavební Cho mu
tov, Obchodní akademie Cho mu tov 
a Střední zdravotnické školy Cho
mu tov. „Pro širokou veřejnost jsme 
se tímto sloučením stali nečitelnými, 
proto doufáme, že tato výstava prezen-
tující naši činnost i úspěchy pomůže 
zvýšit povědomí o naší škole,“ řekla 
ředitelka ESOZu Soňa Valušková. 

Výstava prostřednictvím infor-
mačních panelů a vitrín představuje 
nejen jednotlivá odvětví školy, ale 
také její minulost a úspěchy. „Výstava 

prezentuje naši školu veřejnosti, ale 
zároveň by měla podpořit sebevě-
domí a sounáležitost současných stu-
dentů a zaměstnanců školy tím, že při-
pomíná naši bohatou minulost,“ do-
dala Valušková. Její slova potvrzuje 
i informační panel s mapou světa, na 
které jsou zaneseny všechny země, do 
kterých se studenti školy ESOZ podí-
vali a v nichž našli uplatnění. 

Výstava podle Valuškové není pri-
márně určena nerozhodnutým žá-
kům základních škol, kteří na po-
slední chvíli vybírají střední školu, ale 
i ti jsou samozřejmě do Rytířského 
sálu radnice zváni. Výstava prezen-
tující činnost ESOZ bude otevřena až 
do 12. února. 

Odlišnosti dětem nevadí

školky oslavily v kině 
desetileté výročí

S přestupem pomohly sbližovací akce

Přátelství bude děti z mateřské 
školky Kamarád v Růžové ulici pro-
vázet celým životem. Právě na re-
spekt a toleranci ke svým bližním 
i okolí je zaměřena tato školka. Děti 
se tam přirozeným způsobem se-
znamují s nejrůznějšími situacemi 
i lidmi, aby se jejich sociální postoje 
a vztah k přírodě nesly v čistě ka-
marádském duchu. 

Ve školce je šest tříd a celkem 
sto osm dětí. Ty všechny učitelky 
nenásilně navádějí k respektu k od-
lišnostem druhých lidí, ať už se 
jedná o barvu pleti, zdravotní po-

stižení či stáří. „Snažíme se vytvá-
řet podmínky pro osvojování si zá-
kladních pravidel chování, život-
ních hodnot i mezilidských vztahů, 
aby si děti vážily života ve všech 
jeho formách,“ popsala práci svou 
i svých kolegyň zástupkyně ředi-
telky Mateřské školy Chomutov 
Hana Vorlíčková.

Mateřskou školu Kamarád na-
vštěvují ve dvou speciálních třídách 
také děti s kombinovanými vadami 
a v jedné třídě děti s logopedickými 
vadami. „Vysokoškolsky vzdělané 
učitelky v těchto třídách odvádějí 

velmi dobrou práci, která je baví. 
To se pozitivně odráží v učení dětí,“ 
uvedla zástupkyně ředitelky.

Již deset let uplynulo od zalo-
žení Mateřské školy Chomutov, která 
vznikla 1. ledna 2003 sloučením pat-
nácti jednotlivých školek do jed-
noho právního subjektu. K tomuto 
výročí přichystala organizace oslavu 
v kině Svět. 

Kino se pro pořádání oslavy uká-
zalo jako velmi vhodné místo z hle-

diska kapacity i pro výborné podmínky 
k promítání. Organizace si totiž pro 
hosty připravila premiéru svého filmu, 
který zachycuje uplynulých deset let. 
Na plátně se pak představily v krát-
kých spotech jednotlivé mateřinky 
a jejich zaměření i činnost. „Podařilo 
se nám pozvat úspěšné absolventy na-
šich mateřských škol, jako je například 

plavkyně Simona Baumrtová nebo 
zpěvák David Weingärtner,“ uvedla 
ředitelka Mateřské školy Chomutov 
Irena Kopecká.

Na programu bylo také vystou-
pení Josefa Fouska ze Semaforu nebo 
promítání filmu Svatá čtveřice. Oslav 
se zúčastnilo zhruba 250 současných 
i bývalých zaměstnanců zařízení.

S obavami vstupovali na za-
čátku září žáci základní školy v 
ulici Ak. Heyrovského do 6. roč-
níku, na druhý stupeň. Měli mnoho 
otázek, na které neznali odpověď. 
S přestupem a se všemi změnami, 
které přináší, se však vypořádali 
velmi dobře. Pomohly jim k tomu 

také takzvané stmelovací akce.
Jednou z nich byl hned na za-

čátku září pobyt v Měděnci. „Byl 
tam pro nás připravený bohatý pro-
gram, naučili jsme se například jak 
dokázat, že jsme třída, která umí 
spolupracovat a pomáhat si,” za-
vzpomínala žákyně šestého ročníku 

Lucie Pondělíčková. 
Seznamování s kolektivem 

i s neznámými situacemi však ne-
bylo pouze pasivním poslouchá-
ním, děti se na něm podílely i samy. 
„Navrhli jsme a napsali pravidla tří-
dy,která bychom měli i nadále do-
držovat, aby naše třída byla prima 

parta,“ doplnila Lucie Jalušková. 
Aby nově vytvořený kolektiv 

šestých ročníků vydržel, podnikly 
spolu třídy i další výlety. Například 
do Prahy zahalené vánoční atmo-
sférou. Jak dokážou spolupracovat 
i s vyššími ročníky zas šesťáci do-
kázali při floorbalovém turnaji. 

Výstava 
ukazuje pilíře 

sloučené školy
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křížOVka Podkrušnohorský zoopark je pro návštěvníky otevřen celoročně. Přijďte se na zvířátka podívat i v … (tajenka). 

VtiPY

Otec si prohlíží vysvědčení se 
samými jedničkami a jeho dítě mu 
k tomu říká: „Tati, prý jsi chtěl vidět 
hezké známky, tak jsem ti přinesl 
vysvědčení kamaráda Matěje.“

„Zlobil se otec, když jsi mu donesl 
tak ošklivé vysvědčení?“ vyzvídá 
učitel. „Ani moc ne, ten zub se mi 
už stejně viklal…“

„No vidíš, Pepíčku, když 
chceš,“ chválí babička vnuka 
za vysvědčení. „Co já bych ti 
za to dala? Chceš papírovou 
padesátikorunu, nebo raději 
tu krásnou kovovou?“ „Dej mi 
tu kovovou a zabal mi ji do té 
papírové, abych ji neztratil…“

„Tak co, Péťo, jak dopadlo 
vysvědčení?“ chce vědět 
maminka. 
„To je přece vedlejší, mami, hlavně 
že jsme zdraví.“

Honzík ukazuje otci vysvědčení: 
„Teda něco tak strašného jsem 
ještě neviděl…!“ 
„Já taky ne, včera jsem to našel ve 
tvých věcech!“

„Co říkal tvůj otec na vysvědčení?“ 
„Strašně se zlobil, pane učiteli, 
raději se mu koukejte vyhnout!“

Klučina nese domů vysvědčení, 
které se jen hemží pětkami, 
a radostně hopká a prozpěvuje 
si: „Sláva! Poslední vysvědčení, 
naposledy dostanu výprask!“

Osmisměrka ALČA, BROOKLYN, ČUBA, DIODA, HIJE, HROM, 
CHLÁDEK, IŠKA, KADEŘ, KOLT, LEMY, LOTR, MÍCHA, MOLL, OBEC, ORLI, 
OSMÁK, ROHY, ŘEŽE, SAPO, SKOBY, STUD, ŠTRÚDL, TRAPEZA, ÚČET, 
ÚJMA, ÚŘAD, ZMOL, ZOEA
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ChOmutOVské nOVinY 
Čtrnáctideník pro občany 
statutárního města Chomutova • 
Povoleno Okresním úřadem 
v Chomutově, referátem kultury 
pod č.j. 4/1995 • vydává statutární 
město Chomutov • adresa 
vydavatele, redakce a distribuce: 
Magistrát města Chomutova, 
Zborovská 4602, 43028 Chomutov • 
Tiskne SAMAB BRNO GROUP, a. s. • 
náklad 22 600 výtisků • distribuce 
výtisků zdarma prostřednictvím 
České pošty

reDakCe:
tomáš Branda, šéfredaktor
608 964 165 
t.branda@chomutov-mesto.cz
stanislav král, redaktor
474 637 444 
s.kral@chomutov-mesto.cz
šárka schönová, tisková mluvčí
474 637 433 
s.schonova@chomutov-mesto.cz

inZerCe:
alona hlavová 
725 124 616 
alona.hlavova@ceskydomov.cz

PODrOBný  
kalenDář akCí 
najdete na webu:

 23.1. st  17.00 atlas mraků 
19.00 twilight sága: rOZBřesk – 2. Část

 24.1. čt 17.00 snížek Bílý kOžíšek 19.00 nesPOutaný DJangO
 25.1. pá 17.00 kOZí PříBěh se sýrem (3D) 18.00 mláDeži nePřístuPnO
   19.30 Carmen
 26.1. so 15.00 snížek Bílý kOžíšek 18.00 BíDníCi
   19.00 nesPOutaný DJangO
 27.1. ne 15.00 sammYhO DOBrODružstVí 2
   17.00 hOBit: neOČekáVaná Cesta (3D)
   19.00 nesPOutaný DJangO
 28.1. po 17.00 linCOln 18.00 mláDeži nePřístuPnO
 29.1. út 17.00 snížek Bílý kOžíšek 18.00 naDěJné VYhlíDkY
 30.1. st 17.00 nesPOutaný DJangO
   19.00 twilight sága: rOZBřesk – 2. Část
 31.1. čt 17.00 ČtYřlístek Ve služBáCh krále
   19.00 gangster squaD – lOVCi maFie

 23.1. st 14.00  šťastná hVěZDa JarOslaVa Ježka – komponovaný pořad 
slova a hudby, věnovaný hudebnímu skladateli – učebna č.14 SKKS

 24.1. čt 17.30  Feng-shui – nový cyklus přednášek odborníka na Feng-Shui 
Jaroslava Vydržela, tentokrát na téma Co je tradiční Feng-Shui a jak 
nám může pomoci – učebna č. 76 SKKS

   16.00  setkání s BiOtrOnikem – setkání s Tomášem Pfeifferem – 
učebna č. 66 SKKS

 29.1. út 15.00  20. VýrOČí ZalOžení OrganiZaCe sOCiální 
služBY ChOmutOV – společenský večer – městské divadlo

 
KINO SVěT

předNášKY, beSedY, aKCe

 Do 31.1.  FOtOgraFie – OnDřeJ kOChOlatý, iVana antOšOVá – 
výstavní síň knihovny

  graFika – OlDřiCh kulhánek – galerie Špejchar
  PeDagOgiCkO-PsYChOlOgiCká POraDna – vestibul knihovny
 Do 31.3. kresBY – heiDY šOttOVá – galerie Na schodech

 29.1. út 18.00  řeCký VeČer se skuPinOu akrOPOlis – V novém cyklu 
hudebních pořadů Setkání se světovou hudbou se lidé seznámí s řeckou 
hudbou v podání skupiny Akropolis z Prahy – velký sál knihovny

 Do 26.1. kraJka a DřeVO – výstava – Dům Jiřího Popela

    sVět krušnýCh hOr – v expozici je k vidění přes 400 předmětů 
z celkového počtu 1 500 kusů Ströherské sbírky – Dům Jiřího Popela

    POklaDY gOtikY a renesanCe seVerOZáPaDníCh ČeCh – 
nejcennější soubor plastik a oltářní malby v Krušnohoří – budova radnice

    histOriCká lékárna – 
nábytek a vybavení lékárny z kláštera alžbětinek v Kadani – levý malý sál

    FialůV POhYBliVý Betlém – 
velký betlém s chomutovskými reáliemi – oratoř

 24.1. čt 17.30  Piráti ChOmutOV–VerVa litVínOV – 
hokej junioři – zimní stadion

   18.10  Piráti ChOmutOV–Bílí tYgři liBereC – 
hokej – zimní stadion

 26.1. so 08.00  1. Zimní FutsalOVá liga – městská sportovní hala
   15.00  6. Zimní FutsalOVá liga – městská sportovní hala
 27.1. ne 17.30  Piráti ChOmutOV–OCeláři třineC – hokej – zimní stadion
 1.2. pá 18.00  Bk leVharti ChOmutOV–ČeZ BasketBal nYmBurk – 

basketbal – městská sportovní hala
 2.2. so 08.00  5. Zimní FutsalOVá liga – městská sportovní hala
   13.00  i. karamBOl kluB ChOmutOV–Ústí naD laBem – 

kulečníková herna v kině Svět
   14.30  4. Zimní FutsalOVá liga – městská sportovní hala
 3.2. ne 08.00  3. Zimní FutsalOVá liga – městská sportovní hala
   14.30  2. Zimní FutsalOVá liga – městská sportovní hala
   17.30 Piráti ChOmutOV–Psg Zlín – zimní stadion

 

VýSTaVY

KONCerTY

OblaSTNí MUzeUM
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 23.1. st 08.00 matematiCká OlYmPiáDa – okresní kolo soutěže
 25.1. pá 08.00  sOutěž V němeCkém JaZYCe – 

okresní kolo pro ZŠ a víceletá gymnázia 
 29.1. út 08.00 DěJePisná OlYmPiáDa – okresní kolo pro ZŠ a víceletá gymnázia

důM děTí a Mládeže

2013
 

leDen 
do 31. 1. 
– podat žádost o dotaci na podporované sporty 

ÚnOr  
1. 2. – pololetní prázdniny
 Do 28. 2. – podat žádost o dotaci na činnost

BřeZen 
11. až 17. 3. – jarní prázdniny
18. až 22. 3. – zápis dětí do mateřských škol
28. a 29. 3. – velikonoční prázdniny
Do 31. 3.  
– podat žádost o dotaci na grant
– nominovat osobnost na cenu Jiřího Popela z Lobkovic 
– zaplatit poplatek za psa

DuBen
duben až září – zažádat o vydání nového průkazu profesní 
způsobilosti, minimálně měsíc před koncem platnosti průkazu

ČerVen
29. 6. až 1. 9. – hlavní prázdniny
Do 30. 6. – zaplatit první část poplatku za odpady  

říJen
29. a 30. 10. – podzimní prázdniny

PrOsineC
21.12. až 5. 1. 2014 – vánoční prázdniny
Do 31. 12.
 – vyměnit řidičský průkaz vydaný od ledna 2001 do dubna 2004  
– zaplatit druhou část poplatku za odpady 

měJte na Paměti
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Tři králové  
požehnali městu

Svátek Tří králů patří v Cho mu
to vě symbolickému průvodu tří mu-
drců, kteří procházejí městem, aby 
požehnali jeho obyvatelům. „Už 
mnoho let vypravujeme ze zooparku 
průvod s Kašparem, Melicharem 
a Baltazarem a malou družinou, 
aby chom popřáli obyvatelům šťast
 ný a úspěšný nový rok,“ řekla Mar
tina Pelcová, vedoucí propagace 
Podkrušnohorského zooparku.

Průvod ze skanzenu Stará Ves 
zamířil k městské radnici. „Jsem ne-
smírně rád, že radnice je každoročně 
prvním domem, který nese požeh-

nání v podobě tří písmen nad vcho-
dem, a že to neplatí jen pro jeden 
dům. Je to požehnání všem domům 
a všem lidem v Chomutově,“ oce-
nil návštěvu tří králů primátor města 
Jan Mareš, který rovněž připomněl, 
že tříkrálový průvod má své charita-
tivní poslání. V čele průvodu kromě 
králů totiž kráčejí i děti s kasič-
kami pro Tříkrálovou sbírku Charity 
ČR. „Vážím si toho, že se občané 
Chomutova připojí k této celorepub-
likové akci a podpoří ty, kteří ne-
mají tak šťastný život,“ zdůraznil 
Jan Mareš.



Revoluční 45, Chomutov (dříve Don Diego)

Rozvozy po Chomutově, Jirkově a okolí ZDARMA!!!
PIZZA 32cm
1 Margherita........................................................................... 119,- Kč

(tomato, mozzarella, eidam)

2 Prosciutto ........................................ .................................... 129,- Kč
(tomato, mozzarella, šunka, eidam)

3 Prosciutto e Funghi ............................................................. 139,- Kč
(tomato, mozzarella, šunka, sterilované žampiony, eidam)

4 Al Funghi I. ........................................ ............................... 139,- Kč
(tomato, mozzarella, sterilované žampiony, eidam)

5 Al Funghi II. ..................................................................... 149,- Kč
(tomato, mozzarella, italský pikantní salám, čerstvé žampióny, parmezán)

6 Al Prosciuto Cruda .............................................................. 159,- Kč
(tomato, mozzarella, parmská šunka, žampiony, eidam)

7 Bambini ........................................... .................................... 129,- Kč
(tomato, mozzarella, šunka, eidam, mandarinky)

8 Hawai ............................................. .................................... 129,- Kč
(tomato, mozzarella, šunka, ananas, eidam)

9 Al Tonno.............................................................................. 139,- Kč
(tomato, mozzarella, tuňák, česnek, cibule, olivy, eidam)

10 Salami I. ......................................... .................................... 139,- Kč
(tomato, mozzarella, paprikový salám, uzený sýr)

11 Salami II ......................................... .................................... 149,- Kč
(tomato, mozzarella, italský pikantní salám, eidam)

12 Diavola................................................................................ 149,- Kč
(tomato, mozzarella, italský pikantní salám, slanina, feferonky, eidam)

13 Mexicana ......................................... .................................... 149,- Kč
(tomato, mozzarella, slanina, paprikový salám, fazole, cibule, tabasco, eidam)

14 Pollo Mexicana.................................................................... 149,- Kč
(tomato, mozzarella,šunka, kuřecí maso, fazole, česnek, tabasco, eidam)

15 Pollo ............................................ ........................................ 149,- Kč
(tomato, mozzarella, šunka, kuřecí maso, eidam)

16 s kuřecím masem a nivou ...................................................... 149,- Kč
(tomato, mozzarella, kuřecí maso, kukuřice, niva)

17 Smetanová s kuřecím masem........................... ...................... 149,- Kč
(smetana, mozzarella, šunka, kuřecí maso, eidam)

18 Česneková s kuřecím masem ........................... ...................... 149,- Kč
(tomato, mozzarella, šunka, česnek, kuřecí maso, uzený sýr)

19 Quattro Formaggi I. ................................ ........................... 149,- Kč
(tomato, mozzarella, niva, eidam, uzený sýr)

20 Quattro Formaggi II............................................................ 149,- Kč
(smetana, eidam, mozzarella, niva, uzený sýr)

21 Hermelínová ........................................................................ 149,- Kč
(tomato, mozzarella, hermelín, kuřecí maso, eidam)

22 Patata I............................................................................... 149,- Kč
(tomato, mozzarella, brambory, cibule, česnek, slanina, uzený sýr)

23 Patata II. ........................................................................... 149,- Kč
(tomato, mozzarella, brambory, šunka, kuřecí maso, eidam)

24 Patata III. .......................................................................... 159,- Kč
(tomato, mozzarella, slanina, brambory, česnek, cibule, italské klobásy,
vepřové maso, hořčice, tabasco, eidam)

25 Carbonara ........................................ .................................... 149,- Kč
(smetana, mozzarella, šunka, slanina, cibule, vejce, eidam)

26 Bianco ................................................................................. 149,- Kč
(smetana, mozzarella, šunka, hermelín, kuřecí maso, eidam, vejce)

27 La Crema ............................................................................. 129,- Kč
(smetana, mozzarella, šunka, eidam)

28 Bolognese ........................................ .................................... 139,- Kč
(tomato, mozzarella, boloňská omáčka, česnek, eidam)

29 Kmotr I. ............................................................................. 149,- Kč
(tomato, mozzarella, šunka, vepřové maso, paprikový salám,
slanina, feferonky, tabasco, uzený sýr)

30 Kmotr II. ............................................................................ 149,- Kč
(tomato, mozzarella, hořčice, šunka, italský salám, slanina, česnek, cibule, uzený sýr)

31 Kmotr III. .......................................................................... 199,- Kč
(tomato, mozzarella, vepřová panenka, italská klobása, slanina, eidam)

32 Mafia .................................................................................. 149,-Kč
(tomato, mozzarella,kuřecí a vepřové maso, šunka, klobása, niva, eidam, slanina, tabasco)

33 Omerta................................................................................. 139,- Kč
(tomato, mozzarella, uzený sýr, šunka, slanina, klobása, feferonky)

34 Calzone Prosciutto ............................................................... 129,- Kč
(tomato, mozzarella, šunka, eidam)

35 Calzone Pollo ....................................................................... 149,- Kč
(tomato, mozzarella, šunka, kuřecí maso, eidam)

36 Calzone M fia...................................................................... 149,- Kč
(tomato, mozzarella, kuřecí a vepřové m., šunka, klobása, niva, eidam, slanina, tabasco)

37 Vegetariana I. ..................................................................... 139,- Kč
(tomato, mozzarella, paprika, kukuřice, čerstvé žampiony, čerstvá rajčata, eidam)

38 Vegetariana II. .................................................................... 139,- Kč
(tomato, mozzarella, brokolice, kukuřice, hrášek, sterilované žampiony, špenát, eidam)

39 Famiglia Menu I. ............................................................... 329,- Kč
Pro taťku: pizza Kmotr I.
Pro mamku: pizza Quattro Formaggi I.
Dětem: dvě dětské pizzy (tomato,mozzarella,šunka,sýr)

40 Famiglia Menu II................................................................ 329,- Kč

Pro taťku: pizza Mafia
Pro mamku: pizza Pollo
Pro děti: 2x 50g kuřecí řízek s hranolky a kečupem

DOMÁCÍ TĚSTOVINY – 300g
120 Spaghetti alla Carbonara .......................... ............119,- Kč

(slanina, česnek, vejce, smetana, parmezán)

121 Spaghetti alla Bolognese .......................................129,- Kč
(boloňská omáčka, parmezán)

123 Spaghetti Aglio olio e peperoncino.................. .......109,- Kč
(pikantní chilli papričky restované na olivovém oleji s česnekem, parmezán)

124 Fusilli Gamberetti spinaci e pomodoro...................139,- Kč
(restované krevety s rajčaty a listovým špenátem, feferonky)

125 Fusilli Al salmone................................ .................139,- Kč
(uzený losos se smetanou, limetka)

128 Tagliatelle Kmotra ............................... .................169,- Kč
(hovězí roštěnec, italský salám, česnek, cibule, tomato, tabasco, parmezán)

129 Tagliatelle don Corleone........................................139,- Kč
(grilovaná italská klobása se slaninou a česnekem,
sypané uzeným sýrem a restovanou cibulkou)

130 Gnocchi Mafia......................................................149,- Kč
(hovězí roštěnec, italská klobása, cibule, tomato,
česnek, tabasco, parmezán)

132 Gnocchi al Formaggi .............................................129- Kč
(smetana, niva, parmezán, mozzarella, tymián)

134 Gnocchi di Capo ................................... .................139,- Kč
(kousky vepřové panenky, čerstvá červená paprika, dijonská smetanová omáčka)

138 Tortellini Picante ..................................................129,- Kč
(slanina, italská klobása, česnek, tabasco, uzený sýr, restovaná cibulka)

139 Risotto al Limone e Gamberetti...................... .......159,- Kč
(rýže basmati, restované krevety s cibulkou na víně, s limetkou,
zjemněno smetanou, parmezán)

ZAPEČENÉ BRAMBORY – 300g
165 Zapečené brambory MAFIA.................................119,- Kč

(vepřové maso, italská klobása, česnek, smetana, oregáno, chilli, česnekový dresing)

166 Zapečené brambory Al Capone ..............................129,- Kč
(hovězí Rib Eye, italská klobása, slanina, tomato,
cibule, česnek, chilli papričky, uzený sýr)

167 Zapečené brambory Kmotr ...................................129,- Kč
(mleté hovězí, kukuřice, fazole, česnek, chilli, sýr)

168 Zapečené brambory Pollo ................................... ...119,- Kč
(kuřecí maso, šunka, cibule, smetana, oregano, sýr)

169 Zapečené brambory Pollo s hermelínem..................129,- Kč
(kuřecí maso, hermelín, cibule, česnek, kukuřice, smetana, česnekový dresing)

Objednávej prostřednictvím facebooku, získáš výhody a slevy!

další dobroty nalezneš na
www.pizza-mafia.cz

tel.: 773 554 554
607 554 554
722 554 554

www.pizza-mafia.cz


